
2e zondag van de zomer 

Zondag 27 juni 2021  

 
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

In deze dienst: 

Voorganger: Mevr. Thea Verspui uit Rhenen 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Jos Teeuw 

Diaken:  Greet Jongkind (L) 

Lector:   Jannie v.d. Oever 

Ontvangst: Jannie v.d. Oever 

             Koster:  Tineke van Santen 

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen 

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus, 

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Orgelspel: Lied 276: 1 en 2 (Zomaar een dak boven wat hoofden)  

 

Gebed om ontferming 

v.:  
…………………………….. 

     ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.    

     Amen 



 

Loflied: Lied  304 (‘Zing van de Vader die in den beginne’) 

 

1e Lezing   Psalm 30 : 2–6 en 11-13. 

2-6 

Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered 

en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. 

Heer, mijn God, ik riep tot u . 

om hulp en u hebt mij genezen. 

Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, 

ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. 

Zing voor de Heer, allen die hem trouw zijn, 

loof zijn heilige naam. 

Zijn woede duurt een oogwenk, 

zijn liefde een leven lang. 

Met tranen slapen we ’s avonds in, 

’s morgens staan we juichend op. 

11-13 

Luister, Heer, en toon uw genade, 

Heer, kom mij te hulp. 

U hebt mijn klacht veranderd in een dans, 

mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. 

Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. 

Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Evangelielezing: Marcus 5 : 21-43. 
Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en 
hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaírus heette, kwam naar hem toe, en 
toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op 
sterven: kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft’. Hij ging 
met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook 
een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de 
behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven  zonder dat ze ergens 
baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en 
ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik 
alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien 
en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik 
werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte 
draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt ?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 
‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: ‘Wie heeft mij aangeraakt ?’ Maar hij 
keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te 
trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en 
vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered: ga in vrede en 
wees genezen van uw kwaal.’ 
Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ’Uw 
dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig ?”  Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de 
leider van de synagoge: ’Wees niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met hem 
mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van 
de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te 
weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen 



jullie? Het kind is niet  gestorven, het slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar 
buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer 
van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’  In onze taal 
betekent dat:  ’Meisje, ik zeg je, sta op !’. Meteen stond het meisje op en begon heen weer te lopen. 
Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit 
te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. 
 

v.: Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel: Lied 811. 
  (‘Zoals een moeder zorgt’) 

 

VERKONDIGING 

  

Orgelspel Lied  974 : 1, 2 en 5. (‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’) 

 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’ 

  

Met als acclamatie: 
a.: Heer, onze God,  

      wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Orgelspel: Lied 419. 
  (‘Wonen overal nergens thuis’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

a.: `Amen` 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. Gaarne vragen we 

u uw gift over te maken naar bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.: CvK Herv. Gemeente 

Ammerstol. 

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd als bijdrage aan de kosten voor realisatie van het 

invalidetoilet in ’t Achterschip. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 4 juli 2021, is er een Dienst van Schrift en Tafel.  

Voorganger is ds Chris Koole uit Schoonhoven. 

 
 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 



 


